Dierenwelzijn in varkensslachterijen
Tips voor minder stress, verwondingen en opstoppingen.

Aanvoer
 Het uitladen van varkens in kleine groepen (5-6 varkens) gaat het snelst en
veroorzaakt de minste stress. In kleine groepen zijn varkens namelijk rustiger
en makkelijker op te drijven.
 Zorg ervoor dat de zijkanten van de laadbrug hoog én dicht zijn. Zo voorkom je
dat de varkens van de laadklep vallen, of afgeleid raken door
omgevingsfactoren.

Maak de zijkanten van de laadbrug hoog en gesloten

 Bevestig aan de binnenkant van de laadbrug platen van kunststof, rubber of
ander dempend materiaal, om metaal op metaal contact bij het uitladen te
voorkomen. Hierdoor voorkom je veel lawaai en zullen de varkens makkelijker
de laadklep aflopen. De geluiddempende plaat kan bevestigd worden met
schroeven, zodat deze goed blijft zitten. Zie hieronder een voorbeeldfoto
gemaakt bij slachterij Compaxo:
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 Hoe steiler de helling, hoe angstiger de varkens. Maak de helling van de
laadklep nooit hoger dan 15°.
 Verlicht de ruimte waar de varkens worden uitgeladen. Varkens lopen namelijk
graag naar een verlichte omgeving toe. Zorg ervoor dat het licht niet direct in de
ogen van de varkens schijnt, want dit werkt juist averechts.
 Maak de vloer van de laadbrug anti-glip om te voorkomen dat varkens uitglijden
of zichzelf verwonden. Gebruik bij een lichte helling ook traptreden.

Maak de vloer antiglip om valpartijen te voorkomen.
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Wachtruimte


Laat varkens minimaal 2- 4 uur uitrusten voordat ze geslacht worden.



Het beste zijn smalle lange wachtruimtes, waarbij varkens aan de ene kant de
wachtruimte binnenkomen en aan de andere kant de wachtruimte verlaten.
Lange wachtruimtes zijn voor de varkens bovendien ook prettig, omdat varkens
liever tegen een wand aanliggen dan in een open ruimte.

Design Temple Grandin met langwerpige wachtgangen. Dit ontwerp is gemaakt voor
runderslachterijen, maar het linkerdeel (aanvoer en wachtgangen) kan ook worden toegepast voor
varkensslachterijen.


Gebruik tussenschotten om koppels te scheiden. Zo worden rangorde
gevechten geminimaliseerd. Bij exportverzamelplaats (EVP) Meijer in Harfsen
wordt al 20 jaar lang naar tevredenheid gewerkt met kunststof hekwerken die
naar eigen wens kunnen worden ingedeeld, afgebouwd en opgebouwd. Bij
Tönnies worden schotten gebruikt om koppels te scheiden.
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Wachtruimtes bij Tönnies met tussenschotten

Flexibele kunststof hekwerken bij EVP Harfsen



Zorg ervoor dat wachthokken niet te vol raken. Varkens vechten aanzienlijk
minder in wachthokken die voor maximaal 2/3e gevuld zijn. Halfvol is het beste.



Als koppels varkens gemengd worden, zorg dan voor vluchtmogelijkheden in
de wachtruimtes. Dit kunnen smalle boxen zijn waar varkens tot aan hun
schouder in kunnen. Door vluchtmogelijkheden te bieden wordt agressie
verminderd.



Strooi een beetje mais in de wachthokken. Hierdoor krijgen de varkens een
positieve associatie met de nieuwe ruimte en zullen ze kalmer zijn. De varkens
zullen de maiskorrels gaan onderzoeken en zich richten op de vloer. Dit
voorkomt dat de varkens gestrest raken in de nieuwe omgeving of gaan
vechten met de andere varkens. Wat ook werkt is een stuk touw, hout of stro.
Bekijk het effect van mais op video

Door mais te strooien, worden varkens op een positieve manier afgeleid en zullen ze minder vechten.


Als er een stinkende beer in een koppel aanwezig is, of het hok naar berengeur
ruikt, wordt er minder gevochten. Spuit daarom wat berengeur in de hokken.
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Van een klein slachthuis in het Oost-Nederland hebben we begrepen dat het
besprenkelen van de varkens met azijn (op de nek) ook helpt om agressie te
verminderen. Wij hebben dit nog niet zelf in de praktijk kunnen testen.


Varkens zijn gevoelig voor onbekende of plotselinge geluiden. Ze kunnen
namelijk minder goed dan wij lokaliseren waar geluid precies vandaan komt.
Ook horen ze geluiden die wij niet kunnen horen (ultrageluid). Om de koppels
varkens rustig te houden is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk geluid in de
slachterij is. Zo kan er het beste gewerkt worden met hekwerken van kunststof
in plaats van metaal. Kunststof hekwerken maken amper geluid bij openen en
dichtslaan.

EVP Darfsen gebruikt kunstof hekken. Hierdoor is er amper omgevingsgeluid.


Voorkom hoge plafonds om echo en lawaai te minimaliseren en zoek naar
isolatiematerialen die geluid absorberen. Zorg er bij gebruik van hydraulische
systemen voor dat het sissende/fluitende geluid via een pijp wordt afgevoerd
naar een andere ruimte. Zorg ervoor dat de wasruimte en andere processen die
veel geluid veroorzaken, zo ver mogelijk van de dieren verwijderd zijn.
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Plafonds met geluiddempend design en materiaal


Onderzoek wijst uit dat melodieuze muziek de hartslag, dus het stressniveau,
bij dieren verlaagt (net als bij mensen). Door muziek schikken de varkens ook
minder van plotselinge geluiden. Een Belgisch slachthuis heeft speakers
geïnstalleerd in hun wachtruimte en zijn daar zeer tevreden over. In een Duits
slachthuis, waar ook muziek wordt gedraaid, hebben ze zelfs een eigen Pig
Pop CD samengesteld met klassieke muziek en soft rock. De wachtende
varkens zijn rustiger, maar ook de medewerkers vinden de muziek prettig. Uit
onderzoek blijkt dat werknemers die tevreden en rustig zijn beter met de dieren
omgaan dan gefrustreerde of verveelde werknemers.



Zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem. Varkens kunnen niet zweten
en raken zeer snel oververhit. Hittestress veroorzaakt veel stress en is één van
de belangrijkste doodsoorzaken onder varkens.



Zorg ervoor dat het niet tocht in de wachtruimtes. Als het tocht zullen de
varkens niet rusten en zal er meer gevochten worden. Maakt de hekwerken
daarom gesloten of maak gebruik van tochtsnorren.
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Nieuwe tochtsnorren bij Westfort


Maak de vloeren anti-glip.

Voorbeelden van anti-glip vloeren.


Zorg dat er nergens scherpe hoeken, of uitstekende voorwerpen zijn. Hieraan
gaan de varkens zich bezeren.
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Pas op met scherpe hoeken en/of voorwerpen. Dit veroorzaakt verwondingen. © T. Grandin

Ziekenboeg


Laat zieke dieren (eindlijners/onthouders) niet tot aan het einde van de
slachtdag wachten, maar verdoof en dood deze dieren zo snel mogelijk
(noodslacht).



Maak dichtbij de aanvoer een ruimte waar zieke varkens verdoofd en gedood
kunnen worden. Bij Tönnies worden licht zieke of gewonde dieren direct
verdoofd en gedood. De karkassen van de (licht) zieke dieren worden
vervolgens door een dierenarts beoordeeld. Als deze de karkassen goedkeurt,
gaan ze door naar de normale slachtlijn. Zo wordt bezoedeling van de slachtlijn
voorkomen.



Zorg dat de omstandigheden in de ziekenboeg optimaal zijn. Geef de dieren
een zachte en warme ligplek. Denk aan zaagsel, stro of een rubberen mat.
Bij Compaxo is er vloerverwarming in de ziekenboeg geïnstalleerd. Ook dit is
een goed idee. Cooperl geeft (licht) zieke varkens stro; dit is het allerbeste.
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Bij Tönnies ligt er in de ziekenboeg een rubberen mat en speelmateriaal.


Zorg dat er water is in de ziekenboeg, voldoende ruimte en voorkom tocht.



Als de varkens langere tijd in de ziekenboeg verblijven, zorg dan voor voedsel
en afleidingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld een beetje mais of wat strooisel.



Zorg ervoor dat de ziekenboeg zich in een rustige omgeving bevindt. Plaats
een ziekenboeg nooit op een plek waar er veel activiteit is, zoals naast de
drijfgang, vlakbij de verdover of de losplaats.

Opdrijven


Varkens kunnen schrikken van mensen of vreemde voorwerpen in hun
omgeving. Hierdoor ontstaan er opstoppingen en worden de varkens onrustig.
Plaats daarom op strategische plekken hoge en dichte wanden, zodat de
varkens niet afgeleid worden en rustig doorlopen. Maak de wanden van de
drijfgangen bijvoorbeeld altijd hoog en dicht en zorg ervoor dat er in de
drijfgang geen vreemde voorwerpen hangen of staan
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Door de gesloten en hoge wanden voorkom je dat varkens medewerkers naast de gang zien.


Maak de vloeren in de wachtruimte en de drijfgang van hetzelfde materiaal.
Varkens zijn zeer gevoelig voor contrastverschillen. Ze kunnen slecht diepte en
afstand inschatten. De overgang naar een andere type vloer veroorzaakt
daarom vaak stress en opstopping. Ook zorgen vreemde voorwerpen op de
vloer, of iets simpels als een afvoerputje ervoor dat de varkens stoppen. Het
varken wil de vloer eerst onderzoeken, voordat hij verder durft te lopen. Plaats
afvoergootjes daarom altijd aan de zijkant van de drijfgang. Houdt er rekening
mee dat varkens een gezichtsveld hebben van 310° en dus ook (deels) kunnen
zien wat er achter zich gebeurt.

De plotselinge onderbreking van de vloer door een plastic strip, afvoerputje of ander type vloer
veroorzaakt opstopping. © T. Grandin


Maak de vloeren van de drijfgang anti-glip.



Voorkom schaduwvorming op de vloer. Varkens weten namelijk niet goed wat
schaduw is en willen het eerst observeren voordat ze verder durven te lopen.
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Schaduwen zorgen voor opstoppingen, vertragingen en stress onder de
varkens. Groen licht verminderd de vorming van schaduw.

In deze drijfgang zullen varkens continu stoppen door de schaduwen op de vloer en reflectie op de natte vloer. © T. Grandin

Bij Tönnies is er groen licht geïnstalleerd om schaduw te voorkomen.


Voorkom dat de varkens lucht in hun gezicht krijgen. Varkens hebben een
hekel aan tocht en wind. Als er wind de drijfgang inwaait, zullen de varkens juist
de andere kant op lopen.



Zorg er voor dat alles zoveel mogelijk gelijkvloers is. Varkens vinden hellingen
en dalingen eng, waardoor er opstoppingen ontstaan. Een hele lichte helling is
geen probleem.



Varkens lopen graag naar het licht, maak hier gebruik van. Door het einde van
de drijfgang te verlichten (zie onderstaande foto’s) zullen de varkens
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makkelijker doorlopen. Voorkom wel dat het licht direct in de ogen van de
varkens schijnt, want dit werkt juist averechts. Pas er ook voor op dat er geen
schaduwen worden gevormd.

Bij Compaxo zijn extra lampen boven de drijfgang geplaats.
Het resultaat: de varkens zijn minder gestrest en lopen gemakkelijker door.


Drijf varkens op in kleine groepen van 6-8 varkens. Het opdrijven van varkens
in kleinere groepen gaat soepeler, voorkomt stress en verlaagt het risico op
sterfte. Uit onderzoek blijkt dat het opdrijven van varkens in grotere groepen, in
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bovendien geen tijd bespaard.



Het is van groot belang dat de medewerkers die de varkens opdrijven rustig
zijn. Varkens zien snelle, plotselinge bewegingen als gevaar. Bij gevaar zullen
de varkens vluchten of verstijven. Door rustig op te drijven, blijven de varkens
rustiger en zijn ze makkelijker hanteerbaar. Schreeuwen, slaan of opjagen
werkt dus averechts.



Bij een goede drijfgang is het gebruik van elektrische prikkers niet nodig. Ook
kleppers veroorzaken een hoop stress door het lawaai dat ze maken.
Sambaballen, een peddel, tussenschot of vlag is vaak voldoende om varkens
rustig op te drijven. Elektrische prikkers veroorzaken daarnaast een hoop stress
en hebben een negatieve impact op de vleeskwaliteit.
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Bij het opdrijven van de varkens is een schot, peddel, sambabal of vlag voldoende.


Voorkom scherpe of dode hoeken in je drijfgang. Het beste is een cirkelvormige
drijfgang. Als varkens in een bocht lopen, hebben ze het gevoel dat ze
teruglopen. Ook kunnen ze in een bocht maar beperkt voor en achter zich
kijken, waardoor ze minder afgeleid zijn. De scherpte van de bocht luistert
nauw. Een varken moet minimaal 3-4 varkens voor zich kunnen zien, anders
zal hij denken dat de drijfgang doodlopend is en teruglopen. Meer informatie
over cirkelvormige drijfgangen vindt u in het hoofdstuk ‘Elektrische verdoving’.

Cirkelvormige drijfgang bij Thönes Natur in Duitsland. Bekijk video.
© Eyes on Animals
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Overweeg cameratoezicht in de slachterij. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers
rustiger met de dieren omgaan als er cameratoezicht is, wat ook een positief
effect heeft op de vleeskwaliteit. Ook is cameratoezicht nuttig bij het opsporen
van ‘stress momenten’ in de wachtruimte, tijdens het opdrijven en vlak voor de
verdoving. Compaxo, Tönnies, Euro Meat Group en Westfort gebruiken
inmiddels cameratoezicht.

Verdoven
In Europa worden varkens elektrisch of met CO2 gas verdoofd. Eyes on Animals
heeft een film waarin deze verdovingsmethode getoond worden: CO2 verdoving vs.
elektrische verdoving.
Bij de elektrische verdoving verliest een varken direct zijn bewustzijn, maar wordt hij
een paar meter voor de verdoving uit de groep gehaald en gefixeerd. Dit veroorzaakt
veel stress. Een varken is namelijk een groepsdier dat koste wat kost bij de groep wil
blijven. In het ontwerp van de opdrijfroute naar de verdover, kan rekening worden
gehouden met het natuurlijke vlucht- en groepsgedrag van varkens, waardoor een
hoop dierenleed voorkomen kan worden. Bij de CO2 verdoving worden varkens in
groepen verdoofd, maar veroorzaakt het inademen van CO2 ongeveer 20 seconden
ernstige angst, ademnood, pijn in de ademhalingswegen en soms
ontsnappingspogingen voordat bewusteloosheid is ingetreden. Verschillende
dierenorganisaties, maar ook wetenschappers, hebben daarom hun kritiek geuit over
de CO2 verdoving. Daarnaast heeft de Eurogroup for Animals, het adviesorgaan voor
de Europese Commissie, een advies uitgebracht om wettelijk vast laten leggen dat
een verdovingsmethode niet aversief mag zijn. Dit zou kunnen betekenen dat CO2
verdoving op den duur niet meer is toegestaan.
Op initiatief van Eyes on Animals zijn Tönnies en V-Cons daarom bezig met het
ontwikkelen van een humanere gasverdovingsmethode. Naar verwachting is hierover
eind zomer/begin van de herfst meer bekend.
Elektrische verdoving

 Bij elektrische verdoving worden varkens, een paar meter voor de verdoving,
individueel een smalle gang ingedreven. Dit stuit op veel verzet, omdat varkens
groepsdieren zijn en kosten wat kost bij elkaar willen blijven. Om de varkens te
dwingen, worden hier vaak elektrische prikkers ingezet. Wanneer een slachterij
kiest voor elektrische verdoving is het belangrijk dat dit welzijnsprobleem
getackeld wordt. Niet alleen voor dierenwelzijn, maar ook omdat de laatste 5
minuten voor de verdoving essentieel zijn voor een goede vleeskwaliteit. Als dit
welzijnsprobleem getackeld wordt, is de elektrische verdoving een
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diervriendelijker verdovingsmethode dan de CO2 verdoving.
 Eyes on Animals adviseert slachterijen een cirkelvormige drijfgang te
gebruiken, zoals het Corral design van Temple Grandin. Een cirkelvormige
drijfgang brengt de varkens in een bocht naar de individuele gang. Hierdoor
denken de varkens dat ze weer teruggaan naar waar ze vandaan komen,
waardoor ze zich minder verzetten. In Noord Amerika wordt gewerkt met
ontwerpen van Temple Grandin.

Corral systeem. Volgens Temple Grandin is dit een zeer goed ontwerp. Op de foto zitten er echter
wel teveel varkens in de ruimte. Temple Grandin beveelt aan de ruimte slecht voor de helft te vullen
met varkens.

Corral systeem met twee smalle gangen. Als de tussenwand opengewerkt worden, is er het voordeel
dat de varkens elkaar kunnen zien. © T. Grandin
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Ook de Duitse slachterij Thönes Natur gebruikt een cirkelvorige gang om de
varkens op te drijven naar de verdover. Er zijn bovendien twee ingangen naar
de verdover zodat de varkens niet één kant op gedwongen hoeven te worden.

Cirkelvormige drijfgang en dubbele ingang voor de verdover bij Thönes Natur in Duitsland

Eyes on Animals heeft Thönes Natur bezocht en was erg onder de indruk van
de rust onder de varkens. Bekijk hier een video van het opdrijven van de
varkens bij Thönes Natur.


Zorg ervoor dat uw medewerkers op een strategische plek in de drijfgang staan.
Het heeft geen zin om een medewerker ergens te plaatsen waar de varkens
niet sneller kunnen lopen dan ze al doen. Het opdrijven zal dan slechts voor
paniek en stress zorgen en zal opstopping veroorzaken. Plaats medewerkers
bij voorkeur op punten waar de varkens aarzelen om door te lopen. Zo zorg je
voor een goede doorstroom van de varkens en voorkom je opstoppingen.

© Eyes on Animals

- Adviesrapport varkensslachterijen 2015 -

Pagina 16



Slachterijen die elektrisch verdoven gebruiken vaak
een trechtervormige aanvoerruimte die uitmondt in een
smalle gang, die de varkens individueel naar de
verdoving leidt. Dit ontwerp leidt vaak tot opstoppingen
vlak voor de smalle gang. Om dit te voorkomen dient
er, op advies van T. Grandin, vlak voor de smalle gang
een uitsparing gemaakt te worden (zie afbeelding). Zo
kunnen varkens opzij stappen om het varken dat de
gang in moet de ruimte te geven. Slachterij Compaxo
heeft deze uitsparing laten maken.



Slachthuis Compaxo heeft een uitsparing gemaakt om
verstoppingen en paniek vlak voor de verdover te
voorkomen.

Before: funnel shape entrance
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CO2 verdoving


Het rustig opdrijven van varkens door rustige en professionele medewerkers is
beter dan de automatische deuren die de varkens naar voren duwen. Bij de
automatische deuren kunnen varkens die de verkeerde kant op kijken, vallen, in
paniek raken, of zich verwonden. Wordt er toch gekozen voor automatische
deuren, probeer dan te werken met zo weinig mogelijk deuren. Voorkom
daarnaast dat de deuren over de varkens weer terugschuiven om vervolgens
weer naar beneden gelaten te worden. De beweging en het geluid van deze
deuren, vlak boven het hoofd van de varkens, zorgt voor veel stress en angst.
Beter is het om de deuren terug te laten schuiven in een ruimte parallel naast
de drijfgang, zodat de varkens het systeem niet zien. Een andere optie is de
deuren dusdanig hoog te laten terugschuiven (minimaal 3 meter boven de
varkens) dat de varkens de deuren nauwelijks nog opmerken.



Het heeft de voorkeur om de varkens met CO2 te doden in plaats van met CO2
te verdoven, zodat er geen risico is dat de varkens weer bij bewustzijn komen.
Dit kan bereikt worden door de varkens voldoende lang aan het CO2 gas bloot
te stellen.

Algemeen


Controleer altijd of de varkens goed verdoofd zijn. Bij een reactie op een cornea
reflex test (het varken knippert als je zachtjes zijn oog aanraakt) keert het
bewustzijn mogelijk terug. Als het varken zelfstandig, op een natuurlijke manier,
met zijn ogen knippert, is het varken zonder twijfel bij bewustzijn. Dit is ook het
geval als het varken reageert op een pijnprikkel op de neus, zijn hoofd op
probeert te tillen of ritmisch ademhaalt. Bij Tönnies wordt er gewogen of het
varken, na het steken, voldoende bloed heeft verloren. Dit om er zeker van te
zijn dat het varken niet meer bijkomt. Ook zijn er bij Tönnies twee mensen die
continu controleren of de varkens goed verdoofd zijn; één persoon doet dit vlak
na de verdoving en één persoon staat voor de broeibak. Als er twijfel bestaat of
het varken wel goed verdoofd is, verdoof deze dan nog een keer handmatig.
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Bij Tönnies wordt via een scherm afgelezen hoeveel
kilogram bloed het varken verloren heeft.
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